PROŚBA O WSPARCIE FINANSOWE
W grudniu 2017 roku IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy otrzyma imię
Tadeusza Nowakowskiego. Bardzo ważnym krokiem w działaniach związanych z procesem
otrzymania imienia przez Szkołę jest pozyskanie sztandaru. Jest to również bardzo silnie
związane z działaniem wychowawczym szkoły, gdyż sztandar jako symbol szczególny
nie tylko jednoczy pokolenia uczniów, ale także zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy
i godnego reprezentowania szkoły i środowiska lokalnego.
W związku z tym, iż uroczystość nadania szkole imienia wiąże się z wieloma
kosztami zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w organizacji naszego
przedsięwzięcia oraz rozważenia wsparcia finansowego ww. wydarzenia.
Za okazane wsparcie oferujemy:
 certyfikat z podziękowaniem,
 wpis do księgi pamiątkowej,
 wyróżnienie „gwoździem honorowym” umieszczonym w specjalnym tablo (tych,
którzy zechcą wesprzeć kwotą 500 zł),
 podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości,
 możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem „Sponsor”
w trakcie trwania obchodów.
Pragniemy podkreślić, iż jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji.
W realizację zadania wkładamy własne siły oraz środki, natomiast okazane przez
Państwa wsparcie zostanie przeznaczone między innymi na:







wydanie Księgi Pamiątkowej,
wykonanie Sztandaru Szkoły, rękawiczek oraz szarf
zakup nagród dla uczniów,
zakup wyposażenia do ekspozycji prac,
zakup gabloty na sztandar,
przygotowanie uroczystości nadania imienia.

Jesteśmy przekonani, iż działania społeczne i filantropijne dają ogromną
satysfakcję oraz stanowią dla młodzieży godny naśladowania przykład zaangażowania
w sprawy społeczne i publiczne jakim jest nadanie IX Liceum Ogólnokształcącemu
w Bydgoszczy imienia Tadeusza Nowakowskiego. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi
zrealizowanie zamierzonej inicjatywy, będzie wspaniałym wkładem w edukację całych
pokoleń, a przy tym skuteczną promocją i reklamą.
Bliższe informacje na temat uroczystości można uzyskać w sekretariacie szkoły
pod numerem tel. (052) 361 08 85, jak również na stronie internetowej http://www. lo9gim17
w zakładce Patron. Wszelkie pytania można kierować również na adres e- mail: 9lo@wp.pl.
Pokładając nadzieję w Państwa przychylnej reakcji na nasz apel, podajemy
nr konta, na które można dokonywać wpłat z dopiskiem „Darowizna - Patron”:
Konto Rady Rodziców przy IX Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy,
nr rachunku bankowego: 431320 1117 2033 5845 2000 0002
Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Szkoły
wraz z Komitetem
Organizacyjnym

